
 

 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

MEDICINSKI FAKULTET 
raspisuje 

 
                                                              N A T J E Č A J 

 

za izbor: 

 
1. - jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta po natječaju HRZZ 

„Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, a za potrebe 
projekta: „Notch signalni put u osteoklastnim progenitorima potaknutim reumatoidnim 
artritisom“, na određeno vrijeme;  
 

2. - jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za potrebe 
rada na  istraživačkom projektu HRZZ „Epigenetički biomarkeri raka prostate“ , na određeno 
vrijeme; 

 
Uvjeti: 
 
Obvezni uvjet: 
Za radno mjesta pod točkom 1:  

- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine; 
 
Za radno mjesto pod točkom 2: 

- završen sveučilišni diplomski studij eksperimentalne biologije; 
- završen diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije  
- stečen znanstveni stupanj doktora znanosti medicinskih znanosti iz područja 

Biomedicina i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, 
genomika i proteomika čovjeka 

 
Uz navedeni obavezni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 1 pristupnici trebaju 
ispunjavati i uvjete za upis na sveučilišni poslijediplomski studij (doktorski studij). 
 
Dodatni kriteriji su dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački 
rad, te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na 
znanstvenim konferencijama. 
 
Vrednovanje uvjeta prijavljenih kandidata na natječaj obavit će se na temelju Odluke o uvjetima 
i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 
O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice 
Fakultetskog vijeća. Imena izabranih kandidata i njihove kvalifikacije, javno se objavljuju na 
mrežnim stranicama Fakulteta nakon odluke Fakultetskog vijeća. 
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima. 
Prijave se podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta 
(www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, 
Šalata 3. 

 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. 
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama». 
Natječaj je objavljen  2. 3. 2022. godine, Narodne novine br.: 25. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja u dva se primjerka dostavljaju na adresu: 
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet (Urudžbeni zapisnik), Zagreb, Šalata 3. 
Prijave koje nisu u skladu s uputama, nisu potpune te nisu potpisane neće se uzimati u obzir. 
                                                                           

                                    Sveučilište u Zagrebu 
                                                                              Medicinski fakultet 


